Núm. PLE2013/12
Acta del Ple ordinari de l'Ajuntament del Masnou del 17 d’octubre de 2013
A la vila del Masnou, a les 20 hores del dia 17 d’octubre de 2013, es reuneixen, a la sala
de sessions de l’Ajuntament, a fi i efecte de portar a terme una sessió ordinària plenària,
sota la presidència de l'alcalde president, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l'assistència dels
tinents i la tinenta d'alcalde, el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard Garcia i
Gebani, la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el Sr. Joaquim
Fàbregas i Sagué, i el Sr. Jordi Matas i Claramunt.
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i Calderón,
la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i Castellana, la
Sra. Núria Fusellas Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, el
Sr. Francesc Xavier Serra i Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, la Sra. Carmen Martínez
Fernández, el Sr. Federico Manuel de las Heras i Garrido, el Sr. Francisco Avilés i Salazar,
i la Sra. Judit Rolán i Romero.
Actuen de secretària general i d'interventora les que ho són de la corporació, la Sra. Mª
Celia Alcalá Gómez, i la Sra. Leonor Martínez Lacambra, respectivament.
La presidència obre l’acte i s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès
juntament amb la convocatòria, i s’hi adopten els acords següents:
1) Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del Ple extraordinari del 12 de
setembre i del Ple ordinari del 26 de setembre de 2013
S’aprova l’acta del Ple extraordinari del 12 de setembre de 2013, per unanimitat de les
persones assistents.
S’aprova l’acta del Ple ordinari del 26 de setembre de 2013, amb una correcció a la
intervenció de la Sra. Marta Neira Reina, pàgina 25.
2) Informacions i comunicacions de l'Alcaldia
El senyor Pere Parés i Rosés informa dels punts següents:
Inauguració del curs escolar 2013-2014
El dia 27 de setembre es va inaugurar oficialment el curs escolar 2013-2014, amb una
conferència sobre “L’alegria d’educar”, a càrrec de SSSSS, llicenciat en ciències
químiques i doctor en sociologia i ciències polítiques.
La xerrada va posar de relleu la tasca de socialització que duen a terme els docents
durant l’escolarització dels infants i joves. L’acte va tenir lloc a la sala polivalent de la
Biblioteca Joan Coromines i van ser-hi presents diversos membres de la comunitat
educativa, representants del consistori, i veïns i veïnes del municipi.
Inauguració de l’exposició sobre Miquel Villà
El dia 27 de setembre es va inaugurar, a la Sala Joan Comellas, l’exposició de
dibuixos de Miquel Villà, organitzada per l’Ajuntament del Masnou conjuntament amb
els Amics de la UNESCO del Masnou. A l’acte, hi va intervenir el crític d’art Daniel
Giralt-Miracle i es va presentar el documental sobre el pintor masnoví La meva vida és
pintar.
Visita guiada al cementiri
El dia 29 de setembre va tenir lloc la visita guiada al cementiri del Masnou amb motiu
de les Jornades Europees del Patrimoni. A causa de la nombrosa assistència, es van
haver d’organitzar dos grups per poder fer la visita en condicions.
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Festa del Trenet de Caramar
El dia 29 de setembre va tenir lloc la Festa del Trenet al parc de Caramar, organitzada
per l’associació Amics del Ferrocarril del Masnou.
Cantada de corals a Can Malet
El dia 29 de setembre a la tarda va tenir lloc, a Can Malet, l’actuació de la Coral del
Casal i la Coral Escandicus. L’acte va finalitzar amb una actuació conjunta de totes
dues corals.
Els productors, a l’Espai Escènic Ca n’Humet
Els dies 28 i 29 de setembre i els dies 4, 5 i 6 d’octubre, el Grup d'Aficionats al Teatre
(GAT) va presentar, dins la programació de l'Espai Escènic Ca n'Humet, la comèdia
musical de Broadway Els productors. Amb la participació de més de quaranta actors
amateurs i la col·laboració de l’Ajuntament en la producció, cal destacar que en les
cinc representacions de l’obra la sala es va omplir de gom a gom.
Consell Escolar Municipal
El dimarts dia 1 d’octubre, a les 18 h, a l’escola Ferrer i Guàrdia, va tenir lloc el primer
Consell Escolar Municipal d’aquest curs.
Enguany, alguns membres renoven el mandat, també se n’han nomenat de nous i
d’altres repeteixen. El consell va ser presidit per la regidora d’Ensenyament, la senyora
Noemí Condeminas.
Presentació de la publicació L’abans: recull gràfic del Masnou 1900-1975
El 2 d’octubre es va presentar a la sala polivalent de la Biblioteca Joan Coromines la
publicació L’abans: recull gràfic del Masnou 1900-1975, un col·leccionable integrat per
50 fascicles amb un cost unitari de 2,95 euros, que es preveu vendre setmanalment en
determinats punts del municipi. Es tracta d’una iniciativa d’una empresa privada
(Efados) amb el suport de l’Ajuntament del Masnou i la col·laboració ciutadana en la
cessió de fotografies.
L’Hora del Conte
El 4 d'octubre va tenir lloc, a l’àrea infantil de la Biblioteca Joan Coromines, L’Hora del
Conte amb Marramiiaouuu, a càrrec de NNNNN, amb l’assistència de vuitanta infants i
més de cinquanta adults.
“Itinerari fem les Amèriques”, activitat a l’entorn de les Jornades DO Alella
El 6 d’octubre, coordinat des de Promoció Econòmica, es va fer pel Masnou l’“Itinerari
fem les Amèriques”, el qual es va acabar amb una copa de vi MasnoVi al restaurant La
Cuina dels Capitans. Van assistir-hi 55 persones.
Danses tradicionals amb música d’acordió, a l’Espai Familiar “Ludoteca”
El 5 d’octubre, la Regidoria d’Infància va organitzar unes danses tradicionals amb
música d’acordió. Els infants, juntament amb els seus pares i mares, van poder
conèixer aquestes danses tradicionals i van gaudir plegats d’aquesta iniciativa musical.
L’activitat, que va engrescar petits i grans, es va fer a la pista de Pau Casals, al davant
de l’Espai Familiar “Ludoteca”, per tal de poder disposar de més espai per dansar tots
junts.
Dissetena edició de la Diada de Salut Mental, organitzada per ESQUIMA
Coincidint amb la celebració, el 10 d'octubre, del Dia Mundial de la Salut Mental, el
diumenge 6 d'octubre, el pati del Casino del Masnou va acollir, durant tot el dia, una
nova edició de la Diada de Salut Mental, organitzada per ESQUIMA. Com és habitual,
aquesta entitat va voler que la celebració esdevingués una festa plena de música i
color a través de la qual es treballa per la conscienciació social i per la lluita contra
l'estigma que sovint acompanya les persones que tenen algun problema de salut
mental.
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Durant tota la jornada hi va haver actuacions i també hi va haver l'espectacle dels
globus que es van deixar anar alhora amb els desitjos de les persones participants
penjant.
En col·laboració amb aquesta festa, durant el cap de setmana, al carrer de Barcelona i
de Roger de Flor s'hi va instal·lar una nova edició de la Fira d'Artesania, organitzada
per La Colla de l'Hort.
Trobada de tardor dels gossos en adopció d’ADAM
El dia 6 d’octubre, a la plaça dels Països Catalans es va celebrar una nova edició de la
Desfilada de l’Associació per la Defensa dels Animals del Masnou (ADAM), en què van
desfilar els gossos que aquesta protectora té en adopció.
A la jornada, de caire festiu, hi van participar desinteressadament un grup de música i
els comerciants, que van oferir un munt de regals per a la rifa.
Biblioteca Joan Coromines
El 9 d’octubre va tenir lloc la conferència “Catalunya 2020, una oportunitat de futur”, a
càrrec de Joan Castillo.
El dia 11 d’octubre hi va haver la presentació del llibre de Sònia Hernández La
propagación del silencio. La presentació d’aquest llibre va suscitar un gran interès i així
ho va demostrar la gran afluència de públic.
Made in Masnou: Presentació del LACAM (Col·lectiu d’Artistes Residents al
Masnou)
El 13 d’octubre, el Col·lectiu d’Artistes Residents al Masnou va celebrar la seva
presentació com a entitat del Masnou amb un taller de circ per a tota la família i un
cabaret de números de circ amb la participació d’artistes internacionals membres del
col·lectiu. L’Espai Escènic Ca n’Humet es va omplir amb nens i famílies.
Ballada de sardanes
També el mateix dia 13 d’octubre, al matí, l’Agrupació Sardanista del Masnou va
celebrar, a la plaça d’Ocata del Masnou, una ballada de sardanes amb la cobla Lluïsos
de Taradell.
Concert Masnou Music Parade Anacrusa i botifarrada
Va ser el 12 d’octubre. Es van exhaurir totes les entrades i la valoració de l’activitat per
part de l’entitat organitzadora, els usuaris assistents i els grups musicals ha estat molt
positiva.
Curs monogràfic de menjador escolar
Els dies 20, 21, 27 i 28 de setembre es va realitzar, a Ca n’Humet, el curs monogràfic
de menjador escolar.
S’hi van inscriure 26 persones, 20 joves (d’entre 17 i 34 anys) i 6 adults (de més de 35
anys). Del total de participants, 18 eren del Masnou i 8 d’altres municipis.
Els alumnes es van mostrar molt participatius, van fer aportacions interessants al llarg
del monogràfic i van mostrar un gran interès per tornar a realitzar formacions
relacionades amb el món del lleure.
3) Donar compte dels decrets d’Alcaldia
a. Donar compte del Decret d’Alcaldia amb data 2 d’octubre de 2013 pel qual es contracta
DS Gabinet d’Advocats i Economistes, SLP, per als serveis de representació i de
defensa dels interessos municipals, en el procediment 168/2013.
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4) Donar compte de les persones assistents a la sessió
L’alcalde, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l’assistència dels tinents i la tinenta d’alcalde, i
els regidors i regidores següents: el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard Garcia i
Gebani, la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el Sr. Joaquim
Fàbregas i Sagué, i el Sr. Jordi Matas i Claramunt.
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i Calderón,
la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i Castellana, la
Sra. Núria Fusellas Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, el
Sr. Francesc Xavier Serra i Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, la Sra. Carmen Martínez
Fernández, el Sr. Federico Manuel de las Heras i Garrido, el Sr. Francisco Avilés i Salazar,
i la Sra. Judit Rolán i Romero.
5) Modificació d’un representant municipal al Consell Municipal de Comerç
“Vist el que disposen els articles 8 i 10 del Reglament del Consell Municipal de Comerç.
Vista la sol·licitud presentada pel portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM, en què proposa
el canvi del seu representant en aquest Consell Municipal de Comerç.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció de l’acord
següent:
Únic. Designar com a representant del Grup Municipal d’ERC-AM en el Consell Municipal
de Comerç el regidor senyor Jaume Oliveras Maristany en substitució de la regidora
senyora Sílvia Folch Sánchez, amb la qual cosa queda de la manera següent:
Consell Municipal de Comerç
President: Pere Pares Rosés (CiU)
Vicepresident: Joaquim Fàbregas Sagué (ERC-AM)
Regidors/es:
Eduard Garcia Gebani (CiU)
Jaume Oliveras Maristany (ERC-AM)
Artur Gual Castellana (PSC-PM)
F. Xavier Serra Vigil (ICV-EUiA-E)
Federico Manuel de las Heras Garrido (PP)
Francisco Avilés Salazar (GIM)
Judit Rolán Romero (regidora no adscrita)”
El Ple en resta assabentat i conforme.
6) Modificació del representant municipal titular per a diferents organismes
El senyor Pere Parés i Rosés llegeix la proposta següent:
“Vist l’acord del Ple extraordinari del 7 de juliol de 2011 en què es nomenaven els
representants municipals en diferents organismes.
Vist l’acord del Ple ordinari del 19 de juliol de 2012 en què es modificaven els
representants municipals en diferents organismes.
Vistos els canvis produïts en les diferents regidories.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció de l’acord
següent:

4

Únic. Modificar el representant municipal titular en els organismes següents:
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme
Titular: Jaume Oliveras Maristany (ERC-AM)
Suplent: Jordi Matas Claramunt (CiU)
Consorci DO Alella
Titular: Jaume Oliveras Maristany (ERC-AM)
Suplent: Jordi Matas Claramunt (CiU)”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 11 vots a favor (CiU, ERC-AM i la
regidora no adscrita) i 10 vots d’abstenció (PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM). S’aprova per
majoria absoluta.
7) Rectificació de l'inventari del patrimoni municipal de l'any 2012
El senyor Eduard Garcia Gebani, regidor delegat de Serveis Centrals, llegeix la proposta
següent:
“Atès l’expedient que s’instrueix per a la rectificació anual de l’inventari de béns, que
reflecteix les altes i baixes produïdes durant l’exercici econòmic de 2012.
Atès que la corporació està obligada a practicar la rectificació esmentada per tal de recollir i
valorar, dins del període indicat, els béns i drets que permetin conèixer l’estat actual i real
del seu patrimoni.
Vist l’article 222 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, municipal i de règim local; els articles 102,103, 105 i
concordants del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, així
com l’informe emès per la secretaria de la corporació, es proposa, al Ple municipal,
l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar la rectificació de l’inventari de béns i drets de l’Ajuntament, referida a 31 de
desembre de 2012, i queda fitxat el patrimoni net en 32.868.789,18 euros, en incorporar-se
les altes que s’han produït durant l’exercici econòmic de l’any passat i deduïdes les baixes.
2. Remetre una còpia de la rectificació de l’inventari anteriorment aprovada, autoritzada per
la secretaria de la corporació, al Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 13 vots a favor (CiU, ERC-AM, PP
i GIM) i 8 vots d’abstenció (PSC-PM, ICV-EUiA i la regidora no adscrita). S’aprova per
majoria absoluta.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor alcalde. Amb el nostre vot no volem posar en dubte ni el treball tècnic que
s’ha realitzat per confeccionar el nou inventari ni tampoc el resultat d’aquest treball. L’únic
que volem és donar un toc d’atenció al Govern municipal, perquè entenem que la
informació que avui s’ha posat a aprovació és una informació molt densa i caldria disposarne amb més antelació.
Per posar un exemple, hem hagut de revisar la informació existent per descobrir que fa un
any i mig, aproximadament, l’Ajuntament va expropiar una finca davant de la Biblioteca per
un import superior a 250.000 euros, i hauria estat bé que el Govern municipal ens n’hagués
informat en aquell moment i ho hem hagut de descobrir catorze mesos més tard. Creiem
que aquests temes s’haurien d’evitar. Gràcies.
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8) Canvi de modalitat de la garantia definitiva dipositada per Musicop, SCCL
(EMMUM)
El senyor Eduard Garcia Gebani, regidor delegat de Serveis Centrals, llegeix la proposta
següent:
“Vist l’escrit presentat per GGGGG, en representació de Musicop, SCCL, en què sol·licita
un canvi de modalitat de la garantia definitiva que aquesta entitat va dipositar en data 5 de
juliol de 2013, en resultar adjudicatària del servei d’escola municipal de música del Masnou
(expedient SC 10/2013).
Vist que la garantia original va ser constituïda en metàl·lic i ara es demana canviar-la per
un aval fet per Oinarri, Sociedad de Garantía para la Economía Social, SGR, (d’ara en
endavant Oinarri) pel mateix import que el de la garantia original.
Vist l’informe emès pel tresorer municipal, en què manifesta que l’aval presentat s’ajusta a
la normativa vigent.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Acceptar l’aval que Oinarri ha fet amb l’entitat Musicop, SCCL, per import de
50.000 euros, per respondre de les obligacions derivades de l’adjudicació del contracte del
servei de l’escola municipal de música del Masnou, que substitueix la garantia constituïda
en metàl·lic en data 5 de juliol de 2013.
Segon. Retornar a Musicop, SCCL, l’import de 50.000 euros mitjançant transferència
bancària que es farà al número de compte que Musicop faciliti a l’Ajuntament i del qual
l’entitat haurà de ser titular.
Tercer. Comunicar aquest acord a Musicop, SCCL, i a la tresoreria municipal.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 21 vots a favor (CiU, ERC-AM,
PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria
absoluta.
9) Sol·licitud de compatibilitat d’un funcionari
La senyora Sílvia Folch Sánchez, regidora delegada de Recursos Humans, llegeix la
proposta següent:
“Vist que, en data 10 de setembre de 2013, amb número de registre d’entrada 2013/7816,
el senyor MMMMM, funcionari de l’Ajuntament del Masnou, que ocupa el lloc de treball
com a agent responsable de patrulla de la Policia Local, va sol·licitar se li declarés la
compatibilitat per exercir d’advocat per compte propi.
Atès que el senyor MMMMM té una disponibilitat per a l’exercici de les funcions del seu lloc
de treball fora de la jornada habitual de treball i per torns, tal com es recull a la fitxa del
catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament del Masnou.
Vista la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de cossos i forces de seguretat, a la qual
també estan sotmesos els policies locals, que a l’article 6.7 diu que el fet de pertànyer a les
forces i cossos de seguretat és causa d’incompatibilitat per al desenvolupament de
qualsevol altra activitat pública o privada, tret d’aquelles activitats exceptuades de la
legislació sobre incompatibilitats.
Vist que el règim d’incompatibilitats dels funcionaris públics es regula, amb caràcter bàsic i
uniforme per al conjunt dels empleats públics, a la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal de les administracions públiques, a l’empara del que
disposa l’article 149.1.18 de la Constitució espanyola.
6

Atès que, per a l’exercici d’activitats en l’àmbit privat, la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
estableix la prohibició de l’exercici d’activitats que es relacionen directament amb les que
desenvolupi el departament, l’organisme o l’entitat on estigui destinada la persona
sol·licitant i, en tot cas, qualsevol que pugui comprometre la imparcialitat o la
independència del personal de què es tracti, impedir o perjudicar l’estricte compliment dels
seus deures, o perjudicar els interessos generals.
Vist l’article 16.4 de la Llei 53/1984, el qual estableix que es pot reconèixer compatibilitat
per a l’exercici d’activitats privades al personal que ocupi llocs de treball que comportin la
percepció de complements específics, o concepte equiparable, sempre que la quantia no
superi el 30% de la seva retribució bàsica, exclosos els conceptes que tinguin el seu origen
en l’antiguitat.
Atès que la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic no té un articulat
específic que reguli el règim d’incompatibilitats dels empleats públics, sinó que es limita a
dir en l’exposició de motius que aquest Estatut manté en vigor el sistema d’incompatibilitats
actual, es fa necessari adequar-lo en part al nou règim jurídic establert a l’EBEP. Així, es
limita a establir, a la disposició final 3a, un reforç sobre la total incompatibilitat del personal
directiu. A més, s’inclou en el personal subjecte a la Llei 53/1984 el personal al servei
d’agències, així com de fundacions i consorcis.
Vist que l’article 37 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya,
estableix que la condició de Policia Local és incompatible amb l’exercici de cap altra
activitat pública o privada, llevat de les activitats exceptuades de la legislació sobre
incompatibilitats.
Vist que l’article 10 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya,
estableix que els policies locals han de portar a terme les seves funcions amb total
dedicació, i que han d’intervenir sempre en qualsevol moment i lloc, estiguin o no de servei,
en defensa de la Llei i de la seguretat ciutadana.
Vist que l’article 19 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal
de les administracions públiques, exceptua del règim d’incompatibilitats les activitats
següents:
a) Les derivades de l’administració del patrimoni personal o familiar, sens perjudici del
que disposi l’article 12 de la presenta Llei.
b) La direcció de seminaris o el dictat de cursos o conferències en centres oficials
destinats a la formació de funcionaris o professorat, quan no tinguin caràcter
permanent o habitual ni suposin més de setanta-cinc hores a l’any, així com la
preparació per a l’accés a la funció pública en els casos i formes que
reglamentàriament es determini.
c) La participació en tribunals qualificadors de proves selectives per a l’ingrés a les
administracions públiques.
d) La participació del personal docent en exàmens, proves o avaluacions diferents de
les que habitualment els correspongui, en la forma reglamentàriament establerta.
e) L’exercici del càrrec de president, vocal o membre de juntes rectores de mutualitats
o patronats de funcionaris, sempre que no sigui retribuït.
f)

La producció i creació literària, artística, científica i tècnica, així com les
publicacions derivades d’aquelles sempre que no s’originin com a conseqüència
d’una relació d’ocupació o de prestació de serveis.

g) La participació ocasional en col·loquis o programes en qualsevol mitjà de
comunicació social.
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h) La col·laboració i l’assistència ocasional a congressos, seminaris, conferències o
cursos de caràcter professional.
Atès el que estableix l’article 9 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitat del
personal al servei de les administracions públiques, l’autorització o denegació de la
compatibilitat sol·licitada d’un segon lloc o activitat en el sector públic correspon al Ple de la
corporació local, de conformitat amb les atribucions establertes a l’article 50 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals.
Vistos els informes emesos pel departament de Recursos Humans amb data 30 de
setembre i 7 d’octubre de 2013.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels
acords següents:
Primer. Desestimar la petició de reconeixement de compatibilitat al senyor MMMMM per a
l’activitat privada per compte propi sol·licitada el dia 10 de setembre de 2013 com a
advocat, d’acord amb l’article 37 de la Llei 16/1991, de les Policies Locals de Catalunya,
que estableix la incompatibilitat per als policies locals, llevat de les activitats taxades a
l’article 19 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitat del personal al servei
de les administracions públiques, entre les quals no es preveu l’activitat d’advocat.
Segon. Notificar aquest acord a les parts interessades.”
El president la sotmet a votació la proposta de denegació de la sol·licitud amb el resultat
següent: 18 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA i la regidora no adscrita) i 3
vots d’abstenció (PP i GIM). S’aprova per majoria absoluta.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Bé, la veritat és que a mi m’hauria agradat votar en
contra de la proposta i, per tant, haver aconseguit aquesta compatibilitat, però el cert és
que, bé, l’informe que acompanya la proposta era, lamentablement, al meu entendre,
contundent en aquest sentit i, per tant, no voldria cometre una irresponsabilitat i votar
contràriament el que es diu a l’informe.
El que sí que és una llàstima és que determinats treballadors públics d’altres comunitats
autònomes sí que puguin compatibilitzar, amb les mateixes característiques que la persona
que l’ha demanada, la feina amb una professió liberal com la d’advocat. És una llàstima
realment, que aquí no pugui fer-ho i, sobretot, el que és una llàstima, i això sí que afecta
l’Ajuntament del Masnou, és que, en certa manera, potenciem, ajudem, promocionem que
els nostres treballadors públics es puguin formar o seguir formant, però, en definitiva,
reverteix en la qualitat del servei que puguin prestar, com poden ser ajudes per a estudis
que dóna l’Ajuntament i que després sigui possible fer un ús d’aquests estudis superiors
que han aconseguit i, per tant, poc motiva aquesta legislació catalana.
No ens correspon a nosaltres, però bé, potser sí que hauríem de constatar que a vegades
té un cost per a nosaltres ajudar que els treballadors públics es vagin formant, o ens
replantegem aquest tipus d’ajudes, perquè, si finalment no es poden aplicar en benefici de
l’Ajuntament, hauríem de mirar de replantejar-les, o bé intentem derivar aquesta qüestió
més amunt, als organismes als quals corresponen, per mirar de suavitzar aquesta llei
d’incompatibilitats que, ara per ara, fa difícil, no diré impossible, perquè els ho respectaré,
però com a mínim fa difícil la compatibilitat demanada. Gràcies.
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El Sr. Federico Manuel de las Heras
Sí, bona nit. Gràcies, senyor alcalde. Només vull comentar que és bo que gent de la casa
es formi, tingui uns nivells d’estudis i es preocupi d’avançar professionalment.
Un altre tema és que, a causa de la nostra legislació, d’aquí, de Catalunya, no es pugui
donar cabuda a una compatibilitat d’un tipus a una persona que ha demostrat una
qualificació amb una llicenciatura que s’ha tret treballant.
Penso que seria bo, per part de l’Ajuntament, que un treballador d’aquestes
característiques, que com a mínim ha demostrat que té una vàlua professional important,
donar-li alguna sortida dins del mateix Ajuntament. No sé si aquest tema se l’ha plantejat
ell o el mateix Govern municipal li ha pogut oferir, no sé si és viable fins i tot plantejar-li
algun altre lloc dins del nostre Ajuntament i fer-li compatible la seva carrera com a advocat.
Penso que, com a mínim, s’haurien d’explorar aquestes possibilitats. Gràcies.
La Sra. Sílvia Folch
Sí, gràcies, senyor alcalde. Comparteixo plenament el que diu el senyor Frans Avilés.
Nosaltres, malauradament, no dictem quines són les activitats que poden ser compatibles i
quines no amb la Policia Local a Catalunya. És cert —l’informe de Recursos Humans ho
diu— que hi ha sentències que són favorables i desfavorables, malauradament no són
d’aplicació al territori català.
Respecte a la proposta del senyor de las Heras, jo crec que el funcionari no pretén
abandonar l’exercici de la seva funció, sinó compatibilitzar-lo. No, no li ho hem proposat,
tampoc ell ens ha demanat cap canvi de destí. Desconec si és aquesta la seva intenció o si
simplement volia compatibilitzar la feina que fa amb una altra. Gràcies.
10) Sol·licitud al Consorci AOC dels serveis que presta CATCert i adhesió al conveni
entre l’Agència Catalana de Certificació i l’Ajuntament del Masnou per a la prestació
de serveis de certificació digital com a entitat de registre idCat
La senyora Sílvia Folch Sánchez, regidora delegada de Recursos Humans, llegeix la
proposta següent:
“Vist que l’Ajuntament del Masnou vol establir un compromís amb els ciutadans per a la
implantació d’un conjunt de serveis adreçats a la ciutadania basats en la utilització de les
noves tecnologies de la societat de la informació i el coneixement, d’acord amb els principis
que disposa la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Vist que l’Agència Catalana de Certificació (en endavant CATCert), és un organisme que té
per objecte gestionar certificats digitals i prestar serveis relacionats amb la signatura
electrònica i amb els processos d’identificació necessaris en l’àmbit de les administracions
públiques catalanes.
Vista la necessitat de fer un pas endavant en la implantació gradual d’una veritable
administració electrònica a l’Ajuntament del Masnou, amb la finalitat de donar servei a la
ciutadania, impulsant l’accés electrònic a la informació, els tràmits i els procediments
administratius per tal de possibilitar la consecució més eficaç dels principis constitucionals
de transparència administrativa, proximitat i servei als ciutadans.
Vist que CATCert estableix la possibilitat de crear entitats de registre idCAT i que
l’Ajuntament del Masnou compleix els requisits per constituir-se com a tal.
Vist que el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, conjuntament amb CatCert,
ofereix suport als ens públics de Catalunya per oferir serveis en la prestació de serveis de
certificació per a la ciutadania, concretament per emetre i gestionar certificats idCAT i així
dotar la ciutadania d'una eina per poder realitzar tràmits en línia amb l'Ajuntament del
Masnou i impulsar l'administració electrònica.
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Vist que la sol·licitud d’aquest servei no comporta cap contraprestació econòmica per part
de l’Ajuntament del Masnou.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Presentar al Consorci AOC la sol·licitud perquè l’Ajuntament del Masnou es
constitueixi com a entitat de registre idCat.
Segon. Signar el conveni de col·laboració amb CATCert i l’Ajuntament del Masnou de
prestació de serveis de certificació digital com a entitat de registre idCat mitjançant la
plataforma SIGNA.
Tercer. Habilitar l’Agència Catalana de Certificació com a encarregada del tractament de
les dades de caràcter personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la
present sol·licitud.
Quart. Facultar l’alcalde a signar tots aquells documents necessaris per a l’obtenció d’alta
d’aquest servei.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, ERC-AM,
PSC-PM, ICV-EUiA, PP i GIM) i 1 vot d’abstenció (de la regidora no adscrita). S’aprova per
majoria absoluta.
11) Aprovació de la modificació de les ordenances fiscals referents als impostos i
taxes per a l’any 2014
El senyor Llorenç Birba, regidor delegar d’Hisenda, demana que es retiri aquest punt de
l’ordre del dia, d’acord amb el que disposa el vigent Reglament orgànic municipal.
El senyor alcalde resol que es retiri aquest punt de l’ordre del dia i comenta que així hi haurà
més temps per a un millor estudi i, si escau, negociació.
El senyor Francisco Avilés pregunta si cal votar.
La senyora secretària fa una lectura del que diu l’article 51 del Reglament orgànic municipal.
Aquest punt es retira de l’ordre del dia.
Relació d’assumptes que es proposen passar a la sessió del Ple fora de l’ordre del
dia i prèvia declaració d’urgència
El president sotmet a votació la urgència de la proposta amb el resultat següent: 21 vots a
favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova la
urgència per unanimitat, majoria absoluta.
a. Aprovació de les clàusules transitòries de condicions laborals entre el personal
funcionari i l’Ajuntament del Masnou
La senyora Sílvia Folch Sánchez, regidora delegada de Recursos Humans, llegeix la
proposta següent:
“Vist que, el mes d’octubre de 2012, l’Ajuntament va denunciar, amb temps i forma, l’acord
de condicions laborals del personal funcionari i el conveni col·lectiu del personal laboral, de
manera que el termini de vigència dels acords va finalitzar en data 31 de desembre de
2012.
Vist que el 16 de novembre de 2012 es va constituir la mesa de negociació del nou pacte i
conveni del personal de l’Ajuntament del Masnou.
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Atès que en la sessió de negociació del 14 de juny de 2013 es va acordar redactar un únic
acord de condicions laborals per als empleats de l’Ajuntament, amb l’esperit que els
empleats tinguin les mateixes condicions laborals sempre que el marc legal ho permeti.
Vist que l’article 3 del conveni col·lectiu del personal laboral estableix que, mentre duri la
negociació i fins a la signatura del nou pacte, continuaran vigents totes i cadascuna de les
clàusules del present, fins i tot en el cas que s’hagi excedit el termini de la vigència; per
tant, continua en vigor tot allò que no sigui contrari a una norma superior.
Atès que en els pactes de condicions laborals del personal funcionari no hi ha cap clàusula
que mantingui la seva vigència mentre s’estigui negociant el proper acord i, per tant, decau
tot el seu contingut.
Atès que hi ha articles dels pactes de condicions laborals del personal funcionari i del
conveni col·lectiu que són comuns i que, d’acord amb la redacció dels documents,
continuen vigents per al personal laboral i no per al personal funcionari.
Vist l’acord adoptat en el si de la mesa general de matèries comunes de data 19 de juliol
de 2013 entre els representants de l’Ajuntament i les organitzacions sindicals en el sentit
que s’aprovi que la vigència del pacte de condicions del personal funcionari serà mentre
duri la negociació i fins a la signatura del nou pacte continuaran vigents totes les clàusules
del present, fins i tot en el cas que s’hagués excedit el termini de la seva vigència.
Vist que no és possible la pròrroga ni la modificació dels pactes de condicions del personal
funcionari, ja que van finalitzar el dia 31 de desembre de 2012.
Vist el que disposa l’article 38 apartats 11 i 12 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar unes clàusules transitòries de condicions laborals per al personal
funcionari, la vigència de les quals serà per a l’exercici 2013 i fins a l’aprovació del nou
acord dels empleats de l’Ajuntament, i que acompanyen aquesta proposta com a annex 1.
Segon. Traslladar el present acord a les organitzacions sindicals, a la Junta de Personal, al
Comitè d’Empresa i als treballadors de l’Ajuntament.”
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 10 vots a favor (CiU, ERC-AM) i
11 vots d’abstenció (PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per
majoria simple.
El Sr. Màxim Fàbregas
Se m’ha demanat que parli en nom del conjunt de l’oposició, però jo demanaria a la resta
de grups i a la regidora no adscrita que, si em deixo algun aspecte, que intervinguin per
completar la meva intervenció.
Hem votat a favor de la urgència de la proposta perquè enteníem que era un tema que
s’havia de solucionar al més aviat possible. Ara bé, en el que no estem d’acord és en com
s’ha solucionat.
Hem hagut de posicionar-nos sobre una tercera versió en menys d’una setmana. Després
de les dues primeres fallides amb una antelació que està sobre les 24 hores, se’ns
presenta una nova proposta que, en definitiva, el que fa és posar sobre la taula allò que
s’havia acordat ja el passat 19 de juliol, com acaba de llegir el regidor, i se’ns presenta una
proposta que, en la part que té més substància econòmica, ha rebut un informe
desfavorable de la interventora municipal.
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Creiem que l’Equip de Govern no ha treballat gens bé aquest tema i això ha comportat, per
entendre’ns, que pretengui que, sense convidar-nos a la taula, paguem conjuntament el
dinar i això no és ben rebut. No hem participat en cap de les reunions, com és normal, de
negociació entre els representants dels treballadors i l’Equip de Govern, però no se’ns ha
informat fins a darrera hora de quin ha estat el resultat d’aquestes negociacions.
Creiem que no s’han fet els esforços necessaris per arribar a un acord amb els treballadors
que comptés amb el suport jurídic necessari per garantir la seva aplicació al 100%. Per
això, el conjunt de l’oposició demanarà una reunió amb els representants dels treballadors i
les treballadores municipals per explicar-los el nostre posicionament i també per oferir-los
el nostre suport en la negociació del nou conveni i els nous pactes amb el Govern
municipal.
Pensem que, abans, en la proposta es llegia en un moment determinat que continuava en
vigor tot allò que no sigui contrari a la legislació vigent i justament la interventora en el seu
informe manifesta que quatre de les clàusules d’aquests acords provisionals, segons ella,
no s’adeqüen a la legislació vigent. Gràcies.
La Sra. Sílvia Folch
Només volia manifestar, en nom de l’Equip de Govern, que hem portat aquesta proposta
perquè crèiem que havíem de fer-ho així, i així ho vam manifestar a les organitzacions
sindicals que formen part de la Mesa i ha estat la nostra voluntat política de fer-ho
d’aquesta manera. Gràcies.
El Sr. Màxim Fàbregas
L’únic dubte que tenim com a oposició és si, en el moment en què algunes de les clàusules
d’aquesta proposta sobre les quals la interventora ha posat objeccions es vulguin posar a
la pràctica, el Govern votarà a favor que els drets que suposadament aquests acords
provisionals recullen per als treballadors i les treballadores siguin realment efectius o bé si
els els denegarà, i nosaltres entenem que segurament els els denegaran llavors. Creiem
que s’hauria d’haver fet un esforç per arribar, com deia abans, a uns pactes que fossin
aplicables jurídicament al 100% i que no vulneressin els drets dels treballadors.
No serveix l’argument que utilitza el Govern per dir, bé, això el que fa és permetre al
treballador que, com a mínim, si demana un benefici que aquests pactes preveuen i si se li
denega, tingui capacitat de presentar recurs. Això i no-res és el mateix.
12) Control dels òrgans de Govern municipals
a) Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la
sessió anterior
El Sr. Eduard Garcia
Sí. En tot cas per aclarir que hi ha hagut dues preguntes que va presentar ICV-EUiA a les
quals s’ha donat resposta. La tercera que manca és perquè, atès que va demanar un
estudi exhaustiu, doncs estem preparant aquest estudi per tal que sigui al més complet
possible.
D’altra banda, m’agradaria també donar resposta a la qüestió que va plantejar la senyora
Judit Rolán respecte al carrer de Vallromanes. Ella manifestava que no sabia si als plànols
o a la guia que té l’Ajuntament, la Policia Local o els Mossos d’Esquadra hi sortia aquest
carrer.
Li he portat una còpia dels plànols que edita l’Ajuntament, on podrà comprovar que, en el
quadre G2, hi apareix el carrer de Vallromanes, com tota la resta de carrers del Masnou.
En tot cas, li confirmo que als plànols que edita l’Ajuntament, aquest carrer hi surt amb tot
detall, que en el plànols que utilitza la Policia Local també hi surt aquest carrer i entenem
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que en els plànols que tenen els Mossos d’Esquadra, si utilitzen els plànols que els facilita
l’Ajuntament, doncs aquest carrer també hi hauria de sortir.
Li he portat un plànol. Si el vol, quan acabi el Ple, li facilitaria per si de cas vostè no el té.
b) Suggeriments i preguntes adreçats a l'Equip de Govern
La Sra. Judit Rolán
Li ho agraeixo. Jo ho faré arribar als veïns. El que sí que m’agradaria és si podem verificar
d’alguna manera que al plànol que tenen els Mossos també hi consta. De totes maneres,
els ho faré arribar. Gràcies.
En segon lloc, avui he rebut la resposta del regidor Jordi Matas i també la faré arribar als
veïns, que són els mateixos. El que em comenta a la resposta és: “Estudiarem la
possibilitat de desplaçar un dels contenidors de la cantonada anterior.” Suposo que ells
voldran saber si això és a mitjà o a llarg termini. Li agrairia que concretés una mica més si
tenen alguna previsió. Gràcies.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, gràcies, senyor alcalde. Jo, bé, el prec que faré, si ens poden deixar cinc minuts de
recés per parlar..., per fer..., bé, atès que hi ha hagut uns esdeveniments que no
esperàvem, com és la retirada del punt de l’ordre del dia potser més important del Ple i dels
més importants de tot l’any, i no s’ha pogut celebrar, i atès que els regidors que no formen
part de l’Equip de Govern havien preparat aquest Ple amb veritable entusiasme i havíem
arribat a un acord que crec que era bastant avantatjós per als ciutadans del Masnou...
Atesa aquesta qüestió —de la qual no teníem coneixement i que segurament suposo que
no ha estat presa pel regidor un minut abans d’arribar al Ple, sinó que segurament deu ser
una decisió de l’Equip de Govern sobre la qual perfectament ens podrien haver avisat
abans, no en tenien l’obligació, però hauria estat un detall—, em veig en l’obligació de
demanar un petit recés de cinc minuts per parlar, perquè, en definitiva, segons l’article 53
del ROM, els regidors que no formen part de l’Equip de Govern, o ells mateixos, poden
demanar plens extraordinaris i, abans de fer jo una sol·licitud formal, voldria parlar amb la
resta de companys per si s’adhereixen a aquesta proposta. Llavors, demanaríem un recés
de tres minuts o de dos minuts.
El Sr. Pere Parés
Bé, en tot cas, té alguna pregunta o algun suggeriment més?
El Sr. Francisco Avilés
Suggeriment sí, dos minuts de recés. Si em concedeix dos minuts de recés... Aquest és el
meu suggeriment.
El Sr. Pere Parés
Sí. podem acabar aquest punt de l’ordre del dia i després tindrà dos minuts de recés.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, però és que en funció del que decidim en aquests dos minuts de recés, potser faig un
suggeriment o un prec, o no el faig, és a dir, la meva idea és clara: convocar un Ple
extraordinari i demanar ja la convocatòria en aquest mateix moment, en aquest Ple, perquè
ja hi som representats tots els regidors, però això és una decisió que no puc prendre jo sol
i, per tant, necessito dos minuts per prendre i parlar amb la resta de companys d’aquest
consistori.
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El Sr. Pere Parés
Jo crec que si vostè, que està en el seu dret de convocar un ple extraordinari, crec que hi
ha mecanismes...
El Sr. Francisco Avilés
...sol·licitar-ho!
El Sr. Pere Parés
De sol·licitar-ho?
El Sr. Francisco Avilés
Sí, de convocar-ho no, convoco jo i així...
El Sr. Pere Parés
No, no, no, hi ha mecanismes, eh. Hi ha voluntat de negociar.
El Sr. Francisco Avilés
Sí, però les formes no indiquen això. Llavors, si ens deixessin dos minuts, si ens deixessin
dos minuts sortirien de dubtes, perquè potser el que jo proposo no està ben vist per la resta
de companys.
Deixi’ns dos minuts per poder-ne parlar i podem fer els precs d’una manera o d’una altra.
El Sr. Federico Manuel de las Heras
Gràcies, senyor alcalde. Jo estic també en la mateixa situació que el senyor Avilés i penso
que seria bo demanar-li si ens pot deixar un recés de tres minuts per poder debatre si
considerem oportú convocar o sol·licitar un ple extraordinari.
El Sr. Pere Parés
Algun suggeriment més?
Per tant, no hi haurà més suggeriments per part seva, no?
Senyora Martínez, té alguna cosa? No? Si de cas fem aquesta volta i després vostès
tindran...
La Sra. Elena Crespo
Gràcies, bona nit a tots i totes. Jo tenia un parell de qüestions per al regidor de
Manteniment.
Vull demanar-li un estudi detallat de les actuacions de Manteniment en el clavegueram
dutes a terme durant el 2013 que justifiquen el cobrament de la taxa pública.
D’altra banda, també li demanaria un llistat d’incidències registrades al barri d’Ocata
referides a la xarxa d’abastiment d’aigua durant els darrers dos anys, així com les mesures
dutes a terme per corregir-les des del seu departament.
Al regidor de Mobilitat li demanaria una relació de les actuacions realitzades els darrers dos
anys recollides al Pla de mobilitat que es va redactar en l’anterior mandat.
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I, també com a prec, demanaria que es rectifiquessin les incidències en senyalitzacions i
voreres aparegudes a la secció “Olé tú” del programa d’humor de l’APM del dia 10
d’octubre que ens va, com a mínim a mi, em va fer sortir els colors.
En referència al regidor de Medi Ambient, ahir va ser publicat l’informe de l’Agència
Europea de Medi Ambient que deixava clar que el 90% de l’aire que respirem els europeus
està altament contaminat a causa dels gasos emesos a l’atmosfera per la indústria i pels
vehicles. Això té una seriosa conseqüència per a la salut pública, i la més important és que
es redueix l’esperança de vida en gairebé dos anys. A l’àrea de Catalunya, Barcelona i la
seva àrea metropolitana era la zona d’influència més afectada.
Per aquest motiu i, a causa de la influència del trànsit rodat amb el pas de l’autopista pel
Masnou Alt i de l’N-II a tota la façana marítima, demanaria saber si tenim dades respecte
de com afecta aquest problema al nostre poble i quines mesures es preveuen per pal·liar
aquesta situació de risc des del nostre Ajuntament.
Després, en alguns punts del poble, també és una pregunta de Medi Ambient,
concretament jo visc a l’avinguda de Joan Maragall i també va passar a Ocata, he observat
que una gran quantitat d’estornells fan niu als plataners, a les copes dels plataners. No sé
si ho heu observat, però produeixen una gran contaminació acústica i una brutícia a les
places i a les voreres que no és menyspreable. Voldria saber si l’Equip de Govern té
consciència d’aquesta problemàtica, si ha rebut cap queixa de veïns i si pensa adoptar cap
mesura respecte a aquest tema. Gràcies.
El Sr. F. Xavier Serra
Diverses qüestions. La primera, he rebut una resposta a una pregunta que no vaig fer al
Ple anterior i llegeixo exactament el que recull l’acta, que tampoc no s’entén gaire. Diu el
següent, que jo vaig dir: “en segon lloc, respecte a l’ús com a aparcament de la plaça de
Roger de Flor, avui hi havia dos cotxes. Sé que venia a aparcar per aquí... Jo sé que des
de l’Ajuntament s’han pres mesures però també sé que continuem tenint una situació
semblant.” Jo no hi veig cap pregunta, però, tot i així, he rebut una resposta.
Bé, la primera qüestió: en la resposta pregunten aquests cotxes a quina hora estan
aparcats, si tenien l’autorització o no. Jo no ho recordo, per això no he fet cap rectificació a
l’acta, si al Ple del mes passat jo vaig citar que evidentment va ser venint aquí, al Ple, però
és que normalment ho faig, i per cert, avui també, venint al Ple. Per tant, fora d’hores hi
havia un cotxe aparcat en aquell lloc. Dic fora d’hores segons la indicació que hi ha posada
allà.
Tampoc no sé per què en la resposta aquesta que cito es diuen dues coses tan curioses
com els paràgrafs següents: “La Policia Local controla dins les seves possibilitats
l’estacionament de vehicles en aquest indret, sigui dins dels paràmetres autoritzats pels
senyals de trànsit existents i procedeix a la denúncia dels vehicles infractors quan, si
escau, són detectats.” Jo espero que ho faci, no en aquest indret, sinó a tota la població.
Aquesta és la feina de la Policia Local i, per tant, no cal que m’ho expliqui, ja ho suposo
que és el que fa la Policia, això.
I el paràgraf següent va en el mateix sentit: “Cal ser conscient que no és materialment
possible evitar totes les infraccions a la normativa de trànsit que es cometen a la localitat,
ni tan sols les que es puguin cometre en aquest indret, ja que quan l’agent denuncia marxa
del lloc sempre hi ha la possibilitat que un altre conductor infringeixi de nou la prohibició
existent. No obstant això, la Policia Local procedeix a la seva denúncia de forma
sistemàtica.” També ho espero, però això suposo que ho fan, no ara, no, tota la vida i
sempre, i la Policia Local continuarà fent aquests dos tipus d’actuacions.
Com que veig que de totes maneres el senyor regidor té ganes de contestar, fins i tot quan
no se li pregunta, doncs ara li faig unes preguntes perquè les contesti, en tot cas, amb més
profunditat, i serien les següents: quines mesures s’han pres per evitar l’estacionament
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irregular davant l’edifici municipal de Roger de Flor? Té previst la Regidoria algun pla
d’actuació respecte a aquest punt? De què consta aquest pla? I si podríem tenir-ne una
còpia.
I ja que parla d’aquest tema, també és una zona de vianants que únicament poden fer
servir com a zona de pas els vehicles dels veïns i veïnes per a aparcament o per a ús de
descàrrega i càrrega, i els vehicles de serveis, i això està incomplert d’una manera
sistemàtica per alguns vehicles que passen per aquí. Li pregunto el mateix, si hi ha un
algun pla d’actuació respecte a això, quin és i voldríem tenir-ne una còpia, i així podrà
contestar bé i no explicant-me coses que ja se suposa que tota la Policia fa.
Com que veig que té ganes de parlar molt i fa temps que no li fan preguntes, avui en tenia
dues més per a vostè per casualitat. No té res a veure amb el tema anterior, sinó que és
pura casualitat que coincideixi en el temps, i és que, d’una banda, hem llegit que un veí del
Masnou ha portat vuit mossos d’esquadra al tribunal a Mataró acusant-los d’agressió.
Aquest procediment sembla que s’ha realitzat, el procediment judicial, el dia 15, per tant fa
dos dies, i es refereixen a unes actuacions del 10 d’abril d’enguany. No explicaré la notícia.
De totes maneres, jo el que tinc aquí és la versió del denunciant, que no té perquè ser el
que realment hagi passat, però bàsicament el que explica és que va fer un avançament
incorrecte a un cotxes d’uns mossos d’esquadra i que els mossos d’esquadra, utilitzant la
placa en el moment que es van parar, van utilitzar la seva possibilitat d’intimidar-lo i
d’agredir-lo. Això és el que explica ell i això és el que ha denunciat i el que s’està revisant a
Mataró.
En aquest sentit, el que voldria saber és si l’Equip de Govern estava assabentat d’aquests
fets, si s’ha posat en contacte amb el denunciant, quina és la informació que té sobre
aquest conjunt de coses. Quines són les actuacions que ha fet l’Equip de Govern? I si s’ha
fet també alguna gestió davant dels Mossos. Una mica què saben d’aquesta qüestió, ja
que és un veí del Masnou, sense donar-li ni més ni menys necessitat que la que pugui tenir
un assumpte que, a més, està en aquest moment als jutjats.
I en un altre ordre de coses, similar, també hem llegit pel registre d’entrada d’aquest
Ajuntament, en data 16 de setembre de 2013 i amb número d’ordre 2013/7936, que una
veïna amb les inicials, per no dir el nom, OOOOO, d’aquest municipi, realitzava una queixa
que s’iniciava així: “Aparcament de vehicles especials, cotxes de policia, ambulàncies, al
carrer del Dr. Botey, mentre el personal està sopant en un restaurant de la Nacional II, no
sols aparquen en lloc prohibit, sinó que obstaculitzen el pas.”
Hem vist aquesta denúncia feta per aquesta veïna i volíem conèixer la resposta que se li
ha donat. Quina és la resposta que s’ha donat a aquesta veïna així com si la seva
informació és certa, cosa que tampoc assegurem ni deixem d’assegurar. Si fos així, quines
mesures ha pres l’Equip de Govern per evitar que passin coses com aquesta? Si això fos
cert, eh, hi insisteixo, que no diem que això sigui així.
Finalment, per al senyor alcalde. A l’acta del Ple extraordinari que acabem d’aprovar hi
podem llegir les qüestions següents. Diu així: “El senyor Pere Parés concedeix la paraula
al senyor Eduard Garcia i el senyor Màxim Fàbregas protesta perquè considera que això
no s’ajusta al que diu el ROM. El senyor Pere Parés diu que és un ple extraordinari. El
senyor Màxim Fàbregas diu que el Ple extraordinari té les mateixes normes de
funcionament que el Ple ordinari pel que fa al ROM. Li contesta el senyor Pere Parés, que
considera que el senyor Eduard Garcia ha d’intervenir per fer un aclariment en una sèrie
d’aspectes.”
Si més no, esperem que el senyor alcalde faci sempre una mateixa lectura del ROM i que,
veient com de rigorós ha estat avui no deixant parlar un regidor de l’oposició en un moment
en què, és veritat, el ROM no ho preveia, i després tampoc no ha concedit aquests tres
minuts en el moment en què s’han demanat i, per tant, avui està en una actitud més
estricta respecte al ROM. Jo no em queixaré d’aquesta actitud. Del que em queixo és de la
seva canviant forma d’entendre el ROM depenent del dia i depenent del Ple. Coneixent-lo,
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jo no voldria pensar, i ho penso, que aquesta actitud depèn de qui sigui l’afectat pel ROM,
si és un company de l’Equip de Govern o bé si és un regidor o una regidora de l’oposició.
M’estranyaria que el senyor Pere Parés tingués una actitud d’aquest estil, per tant jo
espero que no, que ni la tingui ni l’hagi pensada ni l’autoritzi, i, per tant, jo el que li
demanaria és que faci una lectura del ROM i apliqui el ROM sempre de la mateixa manera.
El Sr. Pere Parés
Gràcies Xavi. Ho intentarem, ho intentarem, però no sempre és possible, eh.
El Sr. Màxim Fàbregas
Gràcies, senyor Parés, senyor alcalde. Jo reitero la demanda que han fet els dos
companys que han parlat anteriorment respecte al tema del recés, però m’agradaria que el
recés es produís abans de la finalització del Ple, és a dir, que no sigui una vegada hàgim
acabat el torn de control d’òrgans de govern i que la secretària i la interventora hagin
marxat, i estem en el tram d’intervenció del públic, perquè hem de tenir un tracte
diferenciat. Per tant, m’agradaria que es concedís abans de finalitzar el Ple.
I, després, tenia vuit preguntes preparades, que lògicament les llegiré.
La primera diu així: En més d’una ocasió, al llarg d’aquest mandat, el nostre Grup ha
demanat que es doni compliment a la proposta de la Comissió d’Honors i Distincions,
referendada posteriorment pel Consell Escolar Municipal, de nomenar plaça dels Mestres del
Masnou la plaça situada davant l’edifici municipal de Roger de Flor. En la darrera reunió del
Consell Escolar Municipal, la representant de la direcció dels centres concertats va fer una
intervenció en aquest sentit. Preguntem al Govern per què, passats més de 28 mesos de la
seva presa de possessió, aquesta proposta encara no ha estat atesa. I reiterem, una
vegada més, la nostra petició, i per tant, demanem al Govern que, al més aviat possible,
l’executi.
La segona diu: En resposta a la pregunta que vaig realitzar per escrit en data 3 de gener
de 2012, en relació amb el nombre de contribuents amb deutes superiors a 30.000 euros
amb l’Ajuntament del Masnou, el regidor d’Hisenda em va respondre que eren 11, que
l’import total era de 625.247,88 euros i que els deutes estaven en via executiva i que
s’estaven realitzant les accions legals previstes per cobrar-los. Atès que han passat 21
mesos des de la resposta, preguntem ara al Govern: Quants dels contribuents abans
esmentats han liquidat els seus deutes? Quin és l’import total ingressat? I, si no tots 11 han
liquidat els seus deutes, quants no ho han fet? Quines són les raons per les quals encara
no s’ha produït aquesta liquidació i en quina situació es troben els expedients
corresponents?
La tercera diu el següent: Han passat més de 15 mesos des de la sentència desfavorable
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació amb la modificació del Pla
general en l’àmbit de l’Estampadora. Hem preguntat al Govern, almenys en dues ocasions,
quines actuacions havia realitzat respecte a aquesta qüestió. La resposta a la pregunta ha
estat sempre la mateixa: el Govern espera la sentència en relació amb el segon contenciós
presentat per tal de prendre alguna decisió respecte a aquest tema. El nostre Grup creu
que el temps transcorregut des de la primera sentència sense que el Govern hagi mogut
fitxa és excessiu i, per tant, tornem a preguntar al Govern quines són les actuacions que ha
fet des del coneixement de la sentència i li demanem que, conjuntament amb la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona, iniciï els treballs per tal d’aprovar un planejament alternatiu que
desbloquegi la situació actual i que, com hem demanat altres vegades, respecti els
interessos d’aquells veïns de la zona que al seu moment van manifestar la seva intenció
que els seus habitatges no formessin part dels sectors d’actuació prioritària.
La quarta diu el següent: Fa pocs dies, l’Ajuntament de Mataró va acordar que, en
determinades situacions —dació en pagament del deute hipotecari, per subhasta per
execució hipotecària o per alguna altra figura jurídica que emmascari la veritable situació
de pèrdua de la finca (quan és l’habitatge habitual) i l’adquisició per l’entitat creditícia amb
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motiu de no haver pogut fer front el creditor al deute pendent—, les persones afectades
puguin demanar la suspensió de la liquidació de la plusvàlua. Demanem al Govern que, al
més aviat possible, aprovi una resolució semblant, amb efectes retroactius des de l’1 de
gener de 2013.
La cinquena, diu: el 28 de gener d’enguany, un treballador municipal de l’Àrea de
Comunitat i Persones va entrar per registre dues instàncies, en què sol·licitava l’emissió de
sengles certificats en els quals constessin determinades informacions respecte dels llocs
de treball que havia ocupat, les tasques desenvolupades i la seva correcta realització. Cinc
setmanes després va rebre un dels dos certificats, tot i que aquest no responia la demanda
efectuada, per la qual cosa va reiterar la demanda feta el 28 de gener. Han transcorregut
vuit mesos i mig des de la demanda inicial i el treballador esmentat encara està esperant
rebre una resposta precisa a la seva sol·licitud.
Preguntem al Govern quins són els motius d’aquest endarreriment, al nostre entendre
totalment injustificat, i més quan ja fa temps se’ns va presentar un protocol d’atenció de
queixes i suggeriments que volia aconseguir que l’Ajuntament hi donés resposta en un
termini raonable. Atès que suposem que els treballadors municipals s’inclouen entre els
destinataris d’aquest protocol, demanem al Govern que atengui la demanda efectuada i
expedeixi els certificats sol·licitats al més aviat possible.
La sisena, diu: En resposta a la demanda efectuada el mes passat de traslladar els
contenidors de recollida selectiva situats davant la façana de l’escola Ocata a una altra
zona, el regidor responsable de Manteniment, el senyor Jordi Matas, manifesta que s’han
fet diverses inspeccions a la zona per canviar-ne la ubicació i que no hi ha cap altra zona
on es pugui muntar l’àrea. Com el senyor Matas deu saber, aquests contenidors havien
estat situats, durant molt i molt de temps, a la cantonada de Lluís Millet amb Rector Pineda.
Preguntem al senyor Matas quines són les raons que impedeixen tornar aquests
contenidors a la seva ubicació anterior.
La setena diu que algunes veïnes de la zona d’Ocata ens han fet arribar la demanda que,
tal com es va fer a les escales de la plaça del Mercat Vell, que recordeu que són grises, se
senyalitzin amb pintura les grades dels jardins dels Països Catalans, ja que els seus
problemes de visió els impedeixen percebre amb claredat els desnivells existents i han
provocat alguna caiguda. En el seu nom traslladem al Govern aquesta demanda.
I, finalment, als plens en els quals es van debatre les propostes de modificació de les
ordenances fiscals per als anys 2012 i 2013 vam preguntar al Govern quina era la raó que
justificava que els usuaris del pàrquing del Mercat Vell paguin un 30,77% més que els
usuaris dels altres aparcaments públics i no vam obtenir resposta. Davant l’escàs èxit en la
nostra demanda, ens veiem obligats a canviar d’estratègia i, per això, preguntem ara al
Govern quins són els estudis econòmics que justifiquen aquesta diferència en els imports
de la taxa d’estacionament de vehicles al mercat municipal, a l’aparcament de Marcel·lina
de Monteys i a l’aparcament del Mercat Vell, i demanem que ens en faci arribar una còpia.
Gràcies.
El Sr. Ernest Suñé
Moltes gràcies, senyor alcalde. Durant les intervencions que s’han fet en aquest Ple, avui,
en el torn de preguntes de l’oposició, s’han fet una sèrie d’observacions respecte a
actuacions de la Policia que jo crec que caldria aclarir, en general, de la Policia, i caldria
aclarir sobretot, si escau, corregir, però bé és cert que moltes vegades les actuacions
puntuals de determinades persones afecten tot el col·lectiu, sobretot en col·lectius molt
grans, i això ve aquí a parlar, perquè m’agradaria que quedés constància que,
darrerament, aquí, al Masnou, han passat uns fets en els quals la intervenció de la Policia,
de les policies, perquè també hem tingut els Mossos d’Esquadra, ha estat, si més no,
fonamental. L’un és el que va succeir ahir, que va ser l’incendi del camió dintre de la nau
municipal de Cespa, i l’altre és un intent de suïcidi que va passar a principis de setmana.
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En tots dos casos, les ràpides, oportunes, eficients i, sobretot, les coordinades
intervencions tant de la Policia Local com dels serveis sanitaris i dels Mossos d’Esquadra
van permetre que aquests dos problemes no anessin a pitjor. Jo crec que val la pena
també dir que sí, que és cert que hi ha actituds que cal corregir, que, si més no, en alguns
casos s’hauria d’actuar amb contundència, però també és bo ressaltar la gran tasca que
aquests col·lectius fan dia rere dia a la nostra vila i, per això, m’agradaria que el senyor
alcalde traslladés als dos col·lectius la sincera felicitació per aquesta acció d’aquests dos
dies. Gràcies.
La Sra. Núria Fusellas
Hola, bona nit. Jo volia comentar al regidor d’Esports un tema. M’han vingut unes
exalumnes del poliesportiu perquè al setembre se’ls informava per diferents mitjans, em
sembla que hi eren també els regidors, també pels mitjans locals, que començava una
activitat nova al poliesportiu, que era el body pump, a les 7 h. El que no sabien o no van
entendre les alumnes és que es canviava aquesta per una altra, la que habitualment es
feia a les 9.15 h, que es va deixar de fer sense previ avís. Llavors, les tretze alumnes que
hi havia es van quedar penjades. Ara suposo que deuen anar a centres, sí, a Alella o a
centres particulars i, en canvi, aquesta de les 7 h, que jo sàpiga, només té nou alumnes.
M’agradaria saber qui va decidir i per què aquest canvi. Quina és la valoració de l’activitat
actual que s’està duent ara? I com es va informar les alumnes que fins ara havien estat
usuàries del servei?
I, a més a més, també, volia comentar un tema que ha arribat també al nostre Grup del
malestar per les escales que hi ha al carrer de Jaume I a continuació de les escales de la
plaça d’Ocata, on hi ha una espècie de carreró. Aquelles escales estan en bastant mal
estat i, després, unes altres, les que continuen pel carrer de Sant Francesc, aquell racó
que pinta sempre tothom en tots els quadres, doncs, aquelles escales estan realment fatal,
perquè m’ho van dir, i després les vaig anar a veure, perquè no m’hi havia fixat, i, realment,
doncs, tant les unes com les altres tenen força perill.
El Sr. Artur Gual
Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda. Primer de tot, vull sumar-me a la petició que ha fet
tant el senyor Avilés com el senyor De las Heras, a la qual també s’ha sumat el senyor
Màxim Fàbregas. El nostre Grup Municipal i jo personalment voldríem reiterar la petició de
fer un recés per parlar sobre el tema de les ordenances fiscals.
Després, tinc un tema que no és nou, si no ho recordo malament ja l’he tret unes tres
vegades. Estic parlant del projecte de la Casa del Marquès, que és un projecte que ja hem
comentat, un projecte molt important, un projecte que, a més a més, va més enllà de la
gestió d’un equip de govern, sinó que té la intenció de ser d’interès de la corporació i per
un futur proper molt important.
Aquest projecte tenia dues vessants: la vessant de continent, de la qual ja sabem que es
va fer la licitació de la direcció d’obres i després es va fer una licitació de les obres, que
sabem que han començat, i aquests dies he vist que les comissions informatives s’han
aprovat als plecs de condicions del mobiliari i l’adjudicació de l’alarma. Vol dir que el tema
del continent va a la velocitat esperada, si no ho tinc mal entès, perquè cap a finals d’any
poguéssim tenir l’obra acabada, i si no és a finals d’any, serà el primer trimestre de l’any
que ve, però aquí, reiteradament, ja fa dos anys, li he anat demanant, fins i tot l’última
vegada vaig demanar que intervingués el senyor alcalde i que liderés aquest tema, que ens
asseguéssim per parlar del contingut, que actualitzessin totes les dades que es van fer a
l’hora de demanar i de posar en marxar aquest projecte, que les actualitzessin perquè la
situació econòmica d’avui no és la mateixa que en el moment en què es va dissenyar
aquest projecte; per veure quina és la demanda que tindríem avui d’aquestes activitats, i
per redissenyar i reavaluar també quin seria el cost del manteniment i del bon
funcionament de l’equipament.
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I, de l’últim prec que li vaig fer, senyor alcalde, se’ns va convocar, no sé si recordo que era
al cap d’un mes o mes i mig, i se’ns va presentar un logo i aquí hem acabat. O sigui, fa dos
anys, jo fa dos anys que, reiteradament, en diferents comissions també n’hem parlat i mai
no ens hem assegut a parlar del contingut de la Casa del Marquès. Ara el tema de les
obres va a bon ritme. Vol dir que no acabarem tenint l’equipament acabat i segurament
tancat perquè no sabrem què és el que hi volem posar? I seria una pena.
Jo li demano, ho reitero, que lideri aquest projecte i que ens asseguem ràpidament a
treballar sobre el contingut. Gràcies.
El Sr. Pere Parés
Molt bé. Els cinc minuts. El Ple no s’acaba fins que no s’aixequi la sessió, per tant, no
acabarem aquest Ple fins que vostès... És que volia saber qui ho estava liderant tot això i,
per tant, tindran els cinc minuts. Vostè també els vol els cinc minuts? És que, com que no
s’ha sumat a la petició... Volia saber-ho.
Senyors de l’oposició, tenen cinc minuts. Endavant.
Tal com havien sol·licitat els diferents grups municipals de l’oposició i la regidora no
adscrita, l’alcalde acorda fer un recés de cinc minuts.
Una vegada finalitza el recés, el senyor Alcalde dóna la paraula al senyor Artur Gual.
El Sr. Artur Gual
Gràcies, senyor alcalde. En representació d’alguns regidors que no formem part de l’Equip
de Govern, volíem fer la petició formal de la convocatòria d’un ple extraordinari urgent,
perquè hauria de celebrar-se abans de la finalització del mes d’octubre, per discutir les
modificacions de les ordenances fiscals.
Nosaltres, en tot cas, el dilluns que ve prepararem i entrarem per registre els punts de
modificació de les ordenances que volem que es discuteixin en aquest Ple i el que
demanem es que se’ns convoqui amb temps suficient perquè puguin ser aprovats, ja que hi
ha alguns dels tributs que es meriten des de l’1 de gener, hi ha els tràmits de publicació,
etcètera. Per tant, li demanaria que aquesta convocatòria fos abans de finals d’any.
Gràcies.
El Sr. Pere Parés
Molt bé. D’acord. Suposo que ho faran formalment.
El Sr. Artur Gual
El dilluns entregarem el contingut. Formalment ho estic fent ara, vull dir.
El Sr. Pere Parés
No, no, formalment no és amb prec que es demana la convocatòria d’un ple extraordinari.
El Sr. Artur Gual
Bé, ho farem per escrit igualment, però jo entenc que en una sessió plenària amb el
vistiplau d’onze regidors estic demanant la convocatòria d’aquest ple extraordinari. Si el
que es diu en sessió plenària no val, li ho demanarem per escrit. Per falta de bandes no
serà, no es preocupi.
La senyora secretària aclareix que la sol·licitud formal d’un ple extraordinari per l’oposició
s’ha de fer per escrit, segons determina el R.O.F.
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El Sr. Pere Parés
Queda clar, queda clar. Molt bé.
Jo volia fer un aclariment a la senyora Crespo del programa aquest “Olé tú”. Jo crec,
personalment, que de guionistes anem escassos, perquè no sé si les retallades estan
afectant els departaments de guionistes de la televisió, però aquests de l’“Olé tú”, jo crec
que s’han llegit una foto que va sortir a La Vanguardia per muntar tot aquest reportatge i
aquesta foto era el senyal d’atenció que hi ha a la carretera, a la Nacional II, i està
rectificada gairebé des del dia següent; per tant, en el moment en què van venir a filmar,
intuïm que va de ser principis o finals d’agost, o principis de setembre, alguna d’aquestes
coses ja estaven rectificades, com les bardisses aquelles, però, entre humor i també una
mica de ràbia, en el sentit que, quan es projecta aquest programa, doncs sí, l’anècdota és
aquesta, però, evidentment el tema de les voreres... Aquella vorera té molt difícil solució,
això ja li ho anticipo, però en altres coses doncs sí que les hem tirades endavant, però,
malgrat tot, entrarem més en algun senyal que també s’apunta per allà i aquest senyal que,
per cert, ja fa molts anys que hi és.
El Sr. Àngel Lugo
Hola, bona nit a tothom. En primer lloc, i abans d’intentar donar una resposta al senyor
Serra, volia agrair al senyor Suñé les felicitacions, que comparteixo, de cara al col·lectiu
que tinc l’honor de portar com a regidor i, quant a les preguntes que vostè em fa, sí que és
veritat que estem portant diverses campanyes, som conscients de la sensibilitat que hi ha a
la zona del carrer de Roger de Flor, sobretot a l’altura de la plaça que hi ha enfront de
l’edifici de l’OAC. Sí que és veritat, i em sap greu reiterar-ho, que la solució és difícil de
portar a terme. No obstant això, sé que s’estan fent una sèrie de campanyes de vigilància a
peu per tota la zona. El problema és que tenim un poble molt gran i moltes novetats a
aportar al cap del dia.
Respecte al que vostè m’ha comentat d’aquest veí del Masnou que, suposadament, i dic
suposadament, va patir una agressió per part d’uns mossos d’esquadra, he de ser sincer
amb vostè. Jo, de constància, no en tenia. També és veritat que hi ha una sèrie
d’actuacions, no únicament respecte als Mossos d’Esquadra, sinó d’altres policies que
operen a l’Estat, a Catalunya, de les quals en molts casos no ens donen una informació
pertinent. No obstant això, jo demanaré a l’inspector que em doni informació i ja la hi faré
arribar.
I respecte a la queixa d’aquesta veïna al carrer del Dr. Botey, sí que és veritat, aquesta
queixa sí que la vaig veure, vaig veure’n la resposta. La resposta sí que és veritat que té
una segona resposta que a dia d’avui jo desconec. M’informaré també si se li ha donat a
aquesta veïna. Sí que és veritat que, d’entrada, donem per suposat que la presència dels
vehicles de la Policia, i crec que també de l’ambulància, almenys és del que a mi em van
informar en primera instància, eren a causa d’un servei o una mena d’actuació. No obstant
això, a veure, són moltes novetats al cap del dia. Jo intento dirimir-les. Sí que és veritat que
confio plenament en els comandaments que tinc al càrrec d’aquest col·lectiu i en principi
m’estan demostrant la seva eficiència. No obstant això, el tindré informat. Gràcies.
El Sr. Jordi Matas
Sí, gràcies. Molt breument. Les respostes que se m’han plantejat de Manteniment, Medi
Ambient, doncs les contestaré.
Referent a la pregunta de la senyora Núria Fusellas. El body pump o el body tono, que és
el nom que han hagut de canviar, que és com ho estem oferint actualment, esbrinaré el
que vostè em diu. En aquests moments no sé què va poder passar. El que sí que li puc dir
és que ha tingut un èxit rotund, especialment a la tarda, i hem hagut de tancar inscripcions.
Per tant, almenys en aquest sentit...
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Jo estic dient sobre el que vostè m’estava preguntant sobre aquesta activitat, ja que,
aquesta activitat té horari de matí i de tarda. Al matí no són nou, són més persones, no
recordo exactament quantes, i sí que li puc dir que a la tarda aquesta activitat és plena, no
ens hi cap més gent. No obstant això, ja li aniré...
El Sr. Pere Parés
Bé, companys, donem per conclosa la sessió. La resta, les intentarem contestar en temps i
forma, com intentem fer sempre, i amb el comentari que, si en algun cas no ho fem, no és
per manca de voluntat, sinó per descuit.
El Sr. Pere Parés i Rosés conclou la sessió.
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 21.30 hores del
mateix dia, de la qual, com a secretària, estenc aquest esborrany, perquè s’aprovi i es
transcrigui al llibre d’actes, que certifico.
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